
 

Drodzy Rodzice! Kochane Koteczki!  

 Mamy nadzieję, że dzisiaj także chętnie się z nami pobawicie J 

Piątek: 10.04.2020 r. 

 

Temat tygodniowy: Pstryczek elektryczek  

Temat dnia: Wielkanocne zwyczaje 

Cele: dziecko: 

-uzupełnia brakujące elementy obrazka i objaśnia, na czym polega zdarzenie z udziałem 
króliczka  
– rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne 
– wie, że należy przeprosić za wyrządzoną krzywdę 
– uczestniczy w zabawie ruchowej  
– liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego 
- zna podstawowe symbole związane z Wielkanocą 
– próbuje nakryć świąteczny stół  

 

1. „Lany poniedziałek” – zabawa dydaktyczna; ćwiczenie spostrzegawczości, 
uzupełnianie obrazka na karcie pracy o brakujące elementy, doskonalenie 
umiejętności przestrzegania prawidłowych wzorców zachowań w czasie rozmowy na 
temat polewania innych w czasie drugiego dnia świąt Wielkanocy 

 
                   Potrzebne pomoce: KP s. 127 
 

2. „Pisanki” – zabawa ruchowa z elementami toczenia. Dziecko ustawia się przed 
dwoma „uliczkami” ułożonymi przez rodzica ze skakanek, szarf lub sznurek. Każda 



„uliczka” ma szerokość małego kroku. Zadaniem dzieci jest potoczenie „jajeczka”  
– piłki po wąskiej „uliczce” i włożenie piłki do dużego kosza. Jeśli komuś „jajeczko” 
wypadnie z toru, zaczyna turlanie od początku. Zabawa nie jest na czas. 

 
                    Potrzebne pomoce: piłka, skakanki, szarfy lub sznurek 
 

3. „Zajączki” – gra matematyczna typu ściganka; przeliczanie pól, akcentowanie 
ostatniego liczebnika. Rodzic przygotowuje planszę do gry matematycznej: rysuje 
pola, zaznacza start, metę i zachęca do wzięcia udziału w grze „Zajączki”. Dziecko  
i rodzic - dzielą się na dwie drużyny. Każda prowadzi jednego „zajączka” na start. 
Grupy rzucają na zmianę kostką. Przeliczają oczka i przesuwają go o stosowną liczbę 
pól. Rodzic zwraca uwagę na wynik przeliczania, akcentuje liczbę. Wygrywa  
ta drużyna, której „zajączek” pierwszy dotrze do mety. 

 
        Potrzebne pomoce: duży karton, flamaster, dwa pionki – zajączki, kostka 
 

 
Zabawa popołudniowa: 

 
„Na wielkanocnym stole” – wysłuchanie wiersza K. Kuzior-Wierzbowskiej, wyodrębnienie 
istotnych elementów symboliczno-dekoracyjnych związanych z Wielkanocą, przygotowanie 
świątecznego nakrycia stołu. 
 
Potrzebne pomoce: cukrowy baranek, miska z pisankami, dwa kurczaczki, talerz z rzeżuchą, 
bazie w wazonie, obrus, sztućce, talerze 

 
Na wielkanocnym stole 

Stoją na stole baby lukrowane, 
a między nimi stoi baranek. 

Pobekuje cicho, stuka kopytkami, 
bo chciałby dosięgnąć miski z pisankami. 

Ale dwa kurczaki tej miski pilnują, 
na baranka oba groźnie popiskują. 

Więc mały baranek w inną stronę zmierza, 
kilka listków rzeżuchy uskubał z talerza. 

 
Katarzyna Kuzior-Wierzbowska 

Źródło: K. Kuzior-Wierzbowska, „Na wielkanocnym stole” [w:] T. Dziurzyńska, H. 
Ratyńska, E. Stójowa, „Na słoneczne i deszczowe dni. Wiersze, opowiadania, teatrzyki”, 

WSiP, Warszawa 1998, s. 23 
 
 

 
 



ZDROWYCH I POGODNYCH ŚWIĄT 
WIELKANOCNYCH ! J 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Życzy Pani Ola i Pani Angelika! J  


